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sapo de fora

“Hoje existe o culto à subcelebridade”
Antes da estreia da quarta edição do reality show A Fazenda, a mídia divulgou que a escritora 
Clarah Averbuck estaria entre os participantes. Com apenas quatro livros lançados, em 2001 
seu blog (brazileira!preta) era bastante acessado no País. Apresentadora e roteirista do 
programa Ex-Tricô, hospedado no portal R7 e que fala, entre os assuntos principais, dos 
reality shows Big Brother Brasil e A Fazenda, a gaúcha já protagonizou situações únicas, 
como ser traída pelo ex-marido em rede nacional – na versão brasileira de Troca de Família, 
da Record. Responsável pela página de humor do R7, Clarah fala sobre o mundo dos quase 
famosos, cultura, jornalismo e internet. 

Por  CamiLa tOLEdO  ctoledo@grupomm.com.br

meio e mensagem — De onde surgiu o 
boato de que iria para A Fazenda?
Clarah Averbuck — Exclusivamente por 
causa do Twitter. Depois, fizeram uma 
brincadeira de primeiro de abril, em que 
um blog divulgou uma lista absurda de 
participantes. Segundo o veículo, um hos-
pital havia vazado a informação de que 
supostos participantes foram submetidos 
a testes de DST (Doenças Sexualmente 
Transmissíveis). Tão absurdo, porque na 
Record eles são supercuidadosos com es-
se tipo de informação. E o terceiro fui eu 
mesma, porque também sou ótima para 
criar boatos. Segundo o Twitter, já matei 
duas pessoas (risos). Eu estava em uma 
festa e um jornalista de coluna social me 
perguntou: “Gata, você vai para A Fazen-
da?”. Ele era a décima pessoa a fazer a 
mesma questão. Brinquei: “Eu vou, mas 
não pode contar para ninguém. Não po-
de publicar!” No dia seguinte, ele publi-
cou. Eu só queria imaginar o que passa na 
cabeça da pessoa ao pensar que eu, que 
trabalho na Record, iria contar uma in-

formação dessas justamente para o con-
corrente. Mas não imaginei que ele fosse 
publicar, não tinha esse intuito.
 
m&m — E sua participação no Troca de 
Família, você também comentou sobre o 
assunto na época...
Clarah — Nesse caso eu divulguei porque 
achei injusto. Aquilo estava gravado desde 
março de 2010, não iria mais passar. Um ano 
depois, já estou no R7 e veio o susto. Lá es-
tava eu na chamada. De qualquer forma, 
eu já estava separada, já sabia do que ha-
via rolado, meu ex-marido havia me con-
tado (No programa, a “esposa” que se mu-
dou temporariamente para a casa de Cla-
rah teria tido um relacionamento com o ex-
marido da escritora durante as gravações). 
Eu usei os recursos que tinha para contar a 
minha versão da história. De qualquer for-
ma, foi bom porque deu mais audiência pa-
ra o programa. E participei pelo dinheiro. 

m & m  —  V o c ê  s e  p r e o c u p a  c o m 
estereótipos? Afinal, você é uma escritora 

e hoje fala sobre reality shows. 
Clarah — Eu não me importo muito com 
o que as pessoas acham de mim. Dizem: 
“Você é uma escritora culta e fica falan-
do sobre A Fazenda”. Eu falo sobre o que 
eu quiser! Mas muita gente critica isso. 
Quando comecei a assistir Big Brother 
a trabalho, muitos indagaram se eu não 
me importava mais com política. Sim, 
eu me importo. Mas por que se importar 
com uma coisa só? Só porque eu escrevo 
livros quer dizer que não possa gostar ou 
comentar sobre TV aberta? Tem que se-
guir alguma regra? Eu não sou assim. Eu 
consigo ver BBB, ler um livro, ir ao cine-
ma. Ninguém é monotemático.

m&m — Como é para você escrever sobre 
o assunto?
Clarah — Não é grande coisa. Eu não fui 
ver Big Brother porque eu queria, fui as-
sistir porque me mandaram, e eu dei a 
minha visão daquilo ali. A Lele (Alessan-
dra Siedschlag, com quem apresenta o Ex-
Tricô) estava acostumada a esse negócio 

de subcelebridade, mas eu não sei quem 
é ninguém. Acho que o legal é justamen-
te mostrar esse contraponto de quem não 
assiste a este tipo de programa. Muitos 
passaram a assistir aos realities só para 
entender as piadas do Ex-Tricô.

m&m — Você acredita que o programa pos-
sa migrar da internet para a TV? Já existe 
algum plano?
Clarah — Eu tenho vontade de ganhar 
mais dinheiro. Se o programa for para TV 
e eu ganhar mais dinheiro, eu iria com cer-
teza. Mas eu acho um pouco chata a expo-
sição da TV. Quem vai se expor na TV tem 
que ter grana para não andar de metrô, por 
exemplo. Eu não consigo entender muito 
bem, pois eu sempre estive no mundo ar-
tístico. Meu pai é músico e ator, minha mãe 
é fotógrafa, eu cresci no camarim. Então, 
nunca tive esse deslumbre, nunca tive e 
nunca vou ter, provavelmente. 

m&m — E o culto às celebridades? 
Clarah — Às vezes, eu não sei nem quem 
são as pessoas - não por mal, eu simples-
mente não me importo. Incomoda-me 
as pessoas se importarem tanto com isso, 
como por exemplo, uma briga entre duas 
Panicats. Mas sempre teve o culto à cele-
bridade. Agora existe o culto à subcelebri-
dade. A pessoa é fã de ex-Big Brother “Oi, 
sou seu fã, torcia muito para você na ca-
sa!” (risos). Hoje em dia há muita informa-
ção e as pessoas não se aprofundam, co-
nhecem apenas as duas linhas que há no 
resultado de busca do Google. Fica tudo 
meio perdido, qualquer coisa vira assunto. 
É o jornalismo de Twitter, por isso cresceu 
o boato de que eu estaria na A Fazenda.

m&m- Como você lida com isso?
Clarah - Eu meio que fico “tirando on-
da”. Eu não gosto que falem do meu no-
me quando não há nada para falar. Eu 
não sou alucinada por aparecer. Eu ando 
de saco cheio da internet, estou saturada 
disso. Não dou bola para isso, não retuito 
elogio - pode parecer estranho, mas sou 
uma pessoa reservada. 

m&m — Foi divulgado que você não gostou 
do filme Nome Próprio, de Murilo Salles, 
inspirado em tuas obras.
Clarah — Eu quero deixar claro que eu 
não gostei enquanto adaptação. Não tem 
absolutamente nada meu nele. Na época, 
fiz um texto no blog que tinha e também 
dei uma entrevista para a revista Bravo, 
bem esclarecedora sobre o assunto. Mas 
adoram uma polêmica, podendo polemi-
zar já distorcem o que você disse e parece 
que sou o Midas da polêmica. No Ex-Tri-
cô, às vezes, a gente inventa muita coisa, 
brinca com algo e as pessoas tomam co-
mo verdade absoluta. 

m & m  —  V o c ê  t o p a r i a  f a z e r  u m a 
propaganda?
Clarah — Eu não sei por que as pessoas  
têm esse problema com publicidade: “Ah, 
eu não faria...” Se fosse algo que eu não 
me sinta lesada e que me dê dinheiro, to-
paria sem problemas. Eu não tenho medo 
de arriscar. Eu não deixo de fazer as coi-
sas por medo. Eu não deixei de fazer um 
programa sobre BBB por medo de perder 
meu status de escritora. Eu não tenho pro-
blema com isso e não consigo pensar em 
nada que não faria. Sapato, cosméticos, 
roupas... Johnnie Walker eu adoraria fazer.
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